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 چکیده

آزمایشی در ، Medicago sativaزنی گیاه های رشد و جوانهبر مولفه (EM) منظور بررسی تاثیر ریزموجودات مفیدبه

منظور بهیک و دو درصد بودند.  EMتیمارهای مورد آزمازیش شامل شد. انجام قالب طرح کامال تصادفی در چهار تکرار 

طول  های ضریب آلومتری،، شاخص M. sativaزنی و رویشیبررسی تاثیر تیمارهای مورد نظر بر خصوصیات جوانه

و  چهزنی، شاخص بنیه گیاهزنی، درصد جوانهسرعت جوانه وزن خشک گیاهچه، ،گیاهچه وزن تر چه،چه و ساقهریشه

، شاخص بنیه زنیو سرعت جوانه زنیدرصد جوانهبر  هااثر تیمارنتایج نشان داد  محاسبه شد. محتوی آب بافتی گیاهچه

. (p<0.01) بودداری درصد معنی 99 احتمال در سطح چهچه و ریشههگیاهچه، طول ساق ، ضریب آلومتری، وزن ترچهگیاه

در  نتایج این مطالعه میتواند .نبود دارمعنی چهبافتی گیاه آب محتویو  چهبر وزن خشک گیاه هااین تیماراثر در حالی که 

 های اصالح مرتع مفید باشد. برای کشت در طرح یونجهسازی بذور آماده

 .زنیجوانه، ریزموجودات مفید، .Medicago sativa Lکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

 با مراتع طبیعی، منابع انواع بین از است. پایدار و سالم طبیعی منابع از برخورداری گرو در کشوری هر اقتصادی توسعه

کارکردهای  مرتعی، گیاهان متنوع هایپوشش از و برخورداری زمین سطح هایخشکی از درصد 43 معادل وسعتی داشتن

)رئیسی،  دارند رسوب و فرسایش کنترل و سیالب ایجاد از آب، جلوگیری منابع حفظ در سزاییبه نقش و داشته را متنوعی

 مؤثر، بارندگی عدم یا کمبود قبیل از بیابانی و خشک خشک،نیمه مناطق در هامحدودیت برخی. (2013؛ پارهکار، 2006

 شور آلی، مواد کمبود یا علت فقدان به هاخاك بودن ناپایدار و سست داغ، و شدید بادهای وزش باران، نامناسب توزیع

 همگی دام، رویه بی چرای از طریق گیاهی پوشش از برداری بهره مقابل در خاك بودن ، حساسهاكخا بودن قلیایی و

 استفاده قابل رطوبت داشت نگه تأمین و برای اقداماتی به گیاهان حفظ برای شوندمی باعث هستند که بازدارندای عوامل

 گیاهانی از باید مناطق این در. غیرممکن است یا و پرهزینه و مشکل موارد بیشتر در موارد تأمین این که باشد نیاز گیاه

 مورد آب و کنند مقاومت خشکی در مقابل بتوانند عمیق، هایریشه داشتن با که شود استفاده اصالح مراتع و احیاء برای
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 در نیز و کم خیزیحاصل با هایزمین در کشت گیاهان (.1389 نمایند )کردوانی، دریافت زمین از اعماق را خود نیاز

 ترینکه عمده است رو روبه فراوانی مشکالت با پایین و باال و دماهای شوری آبی، کم مانند محیطی هایتنش انواع معرض

 روشهای از (. یکی2009است )تولفیزادگان و همکاران،  عرصه در مناسب محصول استقرار و زنیجوانه به مربوط آنها

 در گرفتن قرار از پیش بذرها آن واسطهبه  که است فناوری پرایمینگ است. پرایمینگ از زمینه استفاده این در استفاده مورد

و  زیستی تغییرات سبب امر این آورند.می دسته ب را زنیجوانه آمادگی بیولوژیکی، و فیزیولوژیکی از لحاظ کشت بستر

 استقرار مناسب و بهتر زنیجوانه آن نتیجه که طوریبه گردد،آن می از حاصل گیاه همچنین و بذرها در زیادی فیزیولوژیکی

 بخصوص اگر بذر، پرایمینگ برای (1EM) مفید ریزجانداران از استفاده میان این . در(2005است )اشرف و فوالد،  گیاهچه

 گیاه رشد یا سالمتی به طوالنی مدت به و بوده ماندگار گیاه ریزوسفر ریشه در طوالنی مدت به استفاده مورد ریزجانداران

( گزارش کردند که 2013)2اوله و ویلیامز . (2008کند )بننت و ویپس،  استقرار گیاه به بیشتری کمک تواندمی رساند، یاری

EM های ها و محافظت در مقابل علفتواند کیفیت و عملکرد گیاهان را بهبود بخشد و با کاهش شیوع آفات و بیماریمی

و  مفید ریزجانداران از زیستی، تیمارپیش یا روش بیوپرایمینگ در شود.ر کمک میهرز، به این ترتیب به کشاورزی پایدا

 توانندمی گردد کهگیاهی استفاده می رشد محرك هایتریکودرما( و باکتری و میکوریزا جمله ها )ازقارچ مانند زیستی عوامل

( 2004( همکاران و راج. شودهای متابولیکی درون جنین زنی به دلیل تحریک فعالیتهای جوانهبهبود ویژگی سبب

 بیماری کمک برابر در گیاه مقاومت و رشد افزایش به سودوموناس هایسویه با ارزن بذر بیوپرایمینگ که کردند گزارش

 هوایی و آب متنوع شرایط در که است ایران بومی ایترین گیاهان علوفه( از مهمMedicago sativa Lیونجه ) نمود.

بنابراین  .گذاردمی نیز خاك خصوصیات بر اثر مثبتی کندمی تولید باال کیفیت با ایعلوفه که این بر عالوه یونجه .رویدمی

 از این گونه استفاده کرد.توان می کاشتهای دستهین احداث چراگانو همچ تعابرای احیاء و اصالح مر

 

 مواد و روش

 یونجه زنی و رشد اولیه گیاهچهبر خصوصیات جوانه( EMریزموجودات مفید ) بذر بابیوپرامینگ بررسی تاثیر برای 

منابع طبیعی دانشگاه محقق  و در چهار تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی تصادفی آزمایشی در قالب طرح کامالً

سدیم  هیپوکلرید محلول از تفادهاس باها و پتری دیش بذرها آزمایش، شروع از قبل. شداجراء  1395 زمستان دراردبیلی 

 درصد 2و  1در دو سطح  مفید موجودات ریزتیمارهای آزمایشی شامل شدند.  ضدعفونی دقیقه پنج مدت به درصد 20

با  مجدداًسپس گرفتند.  شده قرارتهیه هایمحلولساعت در درون  24بذرها به مدت  ،ینگیمانجام عمل پرا یبرا. بودند

تیمار شده برای رسیدن به وزن اولیه در دمای اتاق و شرایط تاریکی خشک شدند  بذرهای و آب مقطر شستشو داده شدند

                                                           
1- Effective Microorganisms 

2- Olle & Wiliams 
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در گام . گرفتندقرار  هایشدیبستر کشت داخل پتر عنوانبهکاغذ واتمن  یهال یکسپس  .یابد پایان پرایمینگ آیندتا فر

نشده( بر اساس طرح آزمایشی، )بذور پرایم شده و پرایم  Medicago sativaبذر گونه  عدد 25 دیش،پتری هر بعد، درون

ها با استفاده از آب مقطر انجام شد و تا پایان دوره آبیاری پتری دیشتکرار قرار داده شد.  4در  یکنواخت پراکنش با

 آزمایش این ظروف مرطوب نگه داشته شدند. 

 تلقی زدهجوانه بذرهایی .شروع شدند موردنظر هایگیریاندازه و هاگیاهچهچه شمارش یشهدو روز بعد از ظهور ر

زده (. در پایان روز دهم شمارش بذرهای جوانه2008، 1کایا و روزبود ) بیشتر یا متر میلی دو آنها چهریشه طول شدند که

چه طول ساقهمحاسبه شدند.  2و  1زنی با استفاده از روابط سپس درصد و سرعت جوانه در هر تیمار به عدد ثابت رسیدند.

شد.  گیریاندازه دقیقکش متر با خطچه از یقه تا نوك ریشه اصلی بر حسب میلیاز یقه تا جوانه انتهایی و طول ریشه

 سانتی درجه 75ها در آون در دمای هچه و اندام هوایی و وزن خشک گیاه بعد از خشک شدن نمونوزن تر ریشههمچنین، 

با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  (2018معمری و همکاران، ؛ 1394)معمری و همکاران،  ساعت 48به مدت  گراد

ACضریب آلومتری ) هایی همچونگیری شدند. سپس شاخصگرم اندازه 0001/0
(، درصد 3VG) زنی(، سرعت جوانه2

GPزنی)جوانه
 (.2005، 7( محاسبه شدند )ایستا6WCT( و محتوی آب بافتی گیاهچه ) 5VI)بنیه بذر(، شاخص 4

GP ꞊∑(Ni/Ti                    :                                                                                                                            1رابطه  × 100  

GV ꞊∑(Ni/Di)                 :                                                                                                                            2رابطه  × 100  

                                            :                                                                                  3رابطه 
میانگین وزن خشک ریشه چه

میانگین وزن خشک ساقه چه
 =AC 

=  :                                                                                                                            4رابطه 
(𝒘𝒘−𝒘𝒅)

 𝒘𝒘
× 100TWC 

∑ ×)GP:                                                                                                                           5رابطه  Rl + ∑ 𝑆ℎ𝑙 ) = VI 

GP :زنیدرصد جوانه                                                       GV :زنیانهسرعت جو                                     

iNزده در آخرین روز شمارش           = مجموع بذرهای جوانه inوز شمارشزده در ر= تعداد بذرهای جوانه 

 Di=  روز شمارش                                                       iT= اتعداد کل بذره  

wd :چهوزن خشک ریشه                                                 ww : چهگیاه تروزن           

Rl :چهطول ریشه                                                          Shl :ه چه طول ساق                                     

VIشاخص بنیه بذر :                                             TWCچه : محتوی آب بافتی گیاه 

 نتایج

                                                           
1-  Kaia & Roz 
2 - Allometric coefficient 
3 - Velocity germination 
4 - Germination percent 
5 - Vigor index 
6- Tissue water content 
7-  ISTA  
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چه، طول چه، طول ساقهتر گیاهنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح تیمار ریزموجودات مفید بر وزن

داری معنیدرصد  99زنی ، شاخص بنیه گیاه و ضریب آلومتری در سطح اطمینان زنی و سرعت جوانهچه، درصد جوانهریشه

 (. 1داری نداشتند )جدول چه اثر معنیچه و محتوی بافتی گیاهشد. در حالی که این تیمارها بر وزن خشک گیاه

 
 

 

 

  M. sativa زنینتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای مورد بررسی بر رشد و جوانه -1جدول 
 میانگین مربعات df منابع تغییرات 

خشک وزن تر گیاهچه وزن چه طول ساقه چه طول ریشه  

 گیاهچه 

سرعت 

  زنیجوانه

درصد 

 زنیجوانه

شاخص بنیه 

 گیاهچه

ضریب 

 آلومتری

محتوی 

آب بافتی 

 گیاهچه

 ns5/153 **1/33 **3/801 **4/47658 **18/0 ns5/171 5/124293** 969/1** 0/766** 2 تیمار 

3/187 035/0 7/6750 3/77 2/5 05/103 8/20626 39/0 032/0 9 خطای آزمایش  

 داری: عدم معنیnsدرصد،  5داری در سطح احتمال درصد، *: معنی 1داری در سطح احتمال **: معنی

 

همانطور که در نمودارها مشاهده  نشان داده شده است. 7تا  1نتایج مقایسه میانگین حاصل از آزمون دانکن در شکل 

( و 6و  3، 2یک درصد )شکل  EMزنی در تیمار چه و درصد جوانهچه، وزن تر گیاهشود، بیشترین مقدار طول ساقهمی

درصد مشاهده  دو EMدر تیمار  چهزنی و شاخص بنیه گیاهچه، ضریب آلومتری، سرعت جوانهریشهبیشترین مقدار طول 

 (. 7و  5، 4، 1 شد )شکل

  

 
با  ریشه چهمورد مطالعه بر طول  ر: نتایج مقایسه میانگین اثر تیما1 لشک

 استفاده از آزمون دانکن

 
چه با مورد مطالعه بر طول ساقه ر: نتایج مقایسه میانگین اثر تیما2 لشک

 استفاده از آزمون دانکن
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با استفاده وزن تر مورد مطالعه بر  ر: نتایج مقایسه میانگین اثر تیما3لشک

 از آزمون دانکن

 
 ضریب الومتریمورد مطالعه بر  ر: نتایج مقایسه میانگین اثر تیما4لشک

 با استفاده از آزمون دانکن

 
سرعت جوانه مورد مطالعه بر  ر: نتایج مقایسه میانگین اثر تیما5 لشک

 با استفاده از آزمون دانکن زنی

 
 درصدجوانه زنیمورد مطالعه بر  ر: نتایج مقایسه میانگین اثر تیما6 لشک

 با استفاده از آزمون دانکن

 
 با استفاده از آزمون دانکن شاخص بنیهمورد مطالعه بر  هایر: نتایج مقایسه میانگین اثر تیما7 لشک

 
 گیریو نتیجه بحث

 (574آلومتری )، ضریب (مترسانتی 46/3چه )طول ریشه هایه بیشترین مقدار شاخصنتایج این بررسی نشان داد ک

دو  EM( در تیمار 19/1تعداد در روز( و شاخص بنیه گیاهچه ) 26/19) زنیسرعت جوانه ،درصد( 89) زنیجوانهدرصد 

مشاهده یک درصد  EM تیمار در متر(سانتی 22/4چه )و طول ساقه گرم(میلی 203) تر گیاهچهوزندرصد اتفاق افتاد. 

 .Mزنی رشد و جوانه هایمولفه بردر هر دو غلظت  EM مشخص شد که آزمایشاین بنابراین طی نتایج حاصل از  شد.
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sativa ریزموجودات مفید عالوه بر تثبیت نیتروژن هوا و متعادل کردن جذب عناصر اصلی پرمصرف و  .تاثیر مثبت داشت

ه مختلف و انواع با سنتز و ترشح مواد محرك رشد گیاه و همچنین ترشح اسیدهای آمین ،ریزمغذی مورد نیاز گیاه

بیوتیک، موجب رشد و توسعه ریشه و اندام هوایی شده که این مسئله سبب تولید اسیمیالت بیشتر و انتقال آنها به سایر آنتی

 بـذرها ( در تحقیق خود نشان دادند که پرایمینـگ1390شریفی و خاوازی ) (.2006شوند )هان و لی، های گیاه میاندام

 از آزوسـپریلوم بـاکتری بـا یافته تلقیح بذرهای. داد افزایش را زنیجوانه هایشاخص گیاه، رشد محرك هایبـا باکتری

 تلقیح عدم و ازتوباکتر با تلقیح با مقایسه در بیشتری چهساقه به چهریشه نسبت و چهچـه، ساقهریشـه طـول در افـزایش

ازجمله  زنده موجودات سایر و هامخمر ها،فتوسنتزی، اکتنومیست و الکتیک اسید هایباکتری از ترکیبی .بودند برخوردار

 گیاه، عملکرد رشد خاك، کیفیت روی موجودات اینگیرد. ( قرار میEMمفید ) ریزموجودات زمره در تخمیری هایقارچ
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Abstract 

A completely randomized design with four replications was used to evaluate the effects of effective 

microorganism on germination and the growth factors of Medicago sativa. Experimental treatments 

consisted of EM1% and EM2%. In order to evaluate the effect of treatments on germination and the 

growth properties M. sativa were measured allometric coefficient (AC), root (RL) and shoot length 

(ShL), seedling wet weight (SWW), seedling dry weight (SDW), germination velocity (GV), 

germination percent (GP), vigor index (VI) and tissue water content (TWC). Results showed that the 

effect of treatments on GP, GV, VI, AC, SWW, RL and ShL was significant (p<0.01). While, the effect 

of treatments on SDW and TWC was not significant. The results of this study can be useful in the seeds 

preparation of Me. sativa in the range improvement projects. 
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